Möte HBF
Halmstad
2005-02-15
Närvarande: Gerth Andersson, Jan Persson, Irene Henriksson, Gunilla Torkelsson
Ruth Bengtsson, Tuula Jansson och Annette Johansson
§1

Mötets öppnande

Gerth öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes
§3

Föregående mötesprotokoll

Protokollet lästes upp och godkändes
§4

Skrivelser och rapporter

*
*
*
*
*
A

Protokoll från SvBF
Statistik från vår webmaster ang. besök på vår hemsida
2003 hade vi ca 26 000 besök
2004 hade vi ca 67 000 besök
Registreringsbevis från Skatteverket
Anmälan/handlingar till årsstämma på HIF och SISU
Lördag den 2/4 på ”Elite Hotell Strandbaden, Falkenberg
Gerth och Irene (Tuula suppl) representerar förbundet
Påminnelse på ansökan om ”Årets Idrottsförening”

Serie- o Tävlingskom.

Vissa klubbar är fortfarande dåliga på att rapportera matchresultat.
Det är framför allt Farmar- och B-lags matcher som inte rapporteras.
Klubbarna ombedes att ha en ansvarig för varje lag.
Oldboys DM i Kungsbacka. Segrare var Curt-Inge Östling Kungsbacka BK.
För fullständig resultatlista se hemsidan
Mixed-DM är spelad i Falkenberg. Segrade gjorde Magdalena Ohlsson och
Mikael Olsson, Falkenberg
Mötet diskuterar en förändring av DM. Antalet startande minskar i nästan alla klasser.
Förbundet vill gärna ha in förslag/motioner ang. nytt spelsätt eller annat som kan
göra DM mer ”attraktivt”
B

Ungdomskom.

Nybörjarserierna och ”15-års-serien” kommer att köras till hösten igen.
U-Master i Varberg den 5-6/2 hade 48 deltagare, Resultat finns under ungdom på hemsidan
U-Master i Getinge den 12-13/3
U-Master i Kungsbacka ej fastställd
U-Master finalen i Falkenberg den 7/5
Bowliaden regionsfinal i Halmstad den 12/3. Finalister kommer att meddelas så
snart U-ledarna halland resp. skåne är klara med kvoterinen.
Disk. ang. ungdomslagens åsikter inför nästa säsong om ”15-års-serien och Res 2

C

Utbildningskom.

7 st deltog i ”Steg 2” utbildningen i Falkenberg. Dag 3-4 kommer att gå i Falkenberg
i augusti.
Mötet beslutar att HBF står för Tuulas halva avg. som U-ledare.
Ordf./Sekr./Kassör utbildning ngn gång i april/maj
D

Handikappansv.

Handikappkonferens i Skövde den 19-20 mars. Jan Persson representerar förbundet
E

Ekonomiansv.

Falkenbergskontot 120 000,00
Föreningskontot ca 25 000.00
F

Övriga Rapporter

Pga av förfrågan från Getinge kommer vi att dela ut en prislista på årsmötet varje år
med licensavgifter, acciser bla.
§5

Red. Och beslut ang. ordförandekonferensen

Gerth redogjorde från konferensen bl.a behandlades:
licensfakturering, och regionsfördelning, Verksamhets planerna.
Förbundet kommer att ha en inf. o föreningsträff ngn gång i april
”Strike” ny bowlingtidning kommer ut i mars. Den är både för ”nya och gamla” bowlare
§6

Beslut ang. faktureringsblankett

Tuula har tagit fram ett fakturaunderlag som hon mailar till Gerth
§7

Beslut ang. SM-ansökan 2005/2006

Falkenberg söker Dam eller Herr-SM
Halmstad söker ”Alla” som går att få
§8

Beslut ang. Verksamhetsplan för distriktet

Verksamhetsplanen kommer att uppdateras med avstämning av delmål vid bokslut.
§9

Beslut ang. Utbildningskonferens 12-13/3 2005

Gerth och Gunilla åker på konferensen
§ 10

Beslut ang. samordning Talanggruppen

Vi har fått en prel. tidsplan för Elitgruppen 05/06 samt regionsfördelning och
Distriktsorganisation .
Beslut bordlägges tills efter utbildningskonferensen i Uppsala

§ 11

Övriga Frågor

Fråga från Hallandia ang. avgift på ett återinträde. Gerth undersöker.
Catarina Blixt-Jeppson som är SvBF:s representant i vårt distrikt vill besöka oss.
Vi bjuder in henne till kommande möte
§ 12

Verksamhetsberättelsen

DM resultat
Prislista på aktuella avg. sammanställes till årsmötet
§ 13

Dag och plats för nästa möte.

Tisdagen den 15/3 i Falkenberg
§ 14

Mötets avslutning

Gerth tackar och avslutar mötet.
_____________________________
ordf. Gerth Andersson

_________________________
sekr. Annette Johansson

